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Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: «Να ανανεωθούν άμεσα οι συμβάσεις των επικουρικών
εργαζομένων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ) και να
προκηρυχθούν νέες μόνιμες θέσεις προσωπικού»
Επανέρχεται με εκρηκτικό τρόπο το πρόβλημα της υποστελέχωσης των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών (ΚΚΠΠ) της χώρας. Οι
διοικήσεις των κέντρων, οι οποίες διορίζονται από την κυβέρνηση,
περιορίζονται σε αόριστες υποσχέσεις προς τους εργαζόμενους που χάνουν τη
δουλειά τους, το ολιγάριθμο και εξουθενωμένο προσωπικό που παραμένει,
τους φιλοξενούμενους και τους συγγενείς που τους νοιάζονται.
Στην Κεντρική Μακεδονία λήγουν οι συμβάσεις 83 επικουρικών, ενώ τα
τελευταία τρία χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί 43 μόνιμοι εργαζόμενοι και δεν
έχουν αντικατασταθεί, ούτε έχουν προκηρυχθεί θέσεις εργαζομένων που θα
τους αντικαταστήσουν.
Στην Κρήτη, από 23 Μαΐου αρχίζει η λήξη συμβάσεων 50 εργαζομένων που
εργάζονται ως επικουρικό προσωπικό στις 8 δομές κοινωνικής πρόνοιας. Τον
Νοέμβριο λήγουν οι συμβάσεις 40 ακόμα επικουρικών εργαζομένων. Οι
ανάγκες που καλύπτουν είναι νευραλγικής σημασίας, πάγιες και διαρκείς.
Μάλιστα η αποχώρηση κάποιων μετά τη λήξη της σύμβασης, θα αφήσει
πλήρως κενή την ειδικότητα και τη θέση την οποία υπηρετούν, καθώς σε
ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποιος μόνιμος εργαζόμενος ο οποίος
καλύπτει οργανικά τη θέση.
Ανάλογη είναι η κατάσταση σε όλα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των
περιφερειών της χώρας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αδύνατον να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι
δομές, οι οποίες φιλοξενούν χρονίως πάσχοντες συμπολίτες μας, ανάπηρα
παιδιά και ενήλικες με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και παιδιά που
χρειάζονται προστασία και φροντίδα. Πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατή η
παροχή στους φιλοξενούμενους των ποιοτικών υπηρεσιών και των συνθηκών
αξιοπρεπούς και ασφαλούς διαβίωσης που δικαιούνται από το σύνταγμα και
τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας. Το αποδεικνύουν τα
πρόσφατα περιστατικά κακοποίησης, ακόμα και απώλειας ζωής που
συνέβησαν και είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το καθεστώς εργασίας με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε
θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι απάνθρωπο για τους
εργαζόμενους και αναποτελεσματικό για τους οργανισμούς. Η κοινωνική
φροντίδα απαιτεί προσωπικό εκπαιδευμένο και δεσμευμένο μακροπρόθεσμα
στην αποστολή του και σε αυτό δεν συμβάλει το αίσθημα της προσωρινότητας
και η εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν διαχρονικά οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ.
Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας προέκυψαν το 2013 (ν. 4109) από την
συγχώνευση σε αυτά όλων των Μονάδων κοινωνικής Φροντίδας του δημοσίου
ανά περιφέρεια. Από τον ιδρυτικό νόμο προβλεπόταν ότι εντός αποκλειστικής
προθεσμίας 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του θα εξεδίδοντο με Προεδρικό
Διάταγμα οι Οργανισμοί τους. Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι τότε διοικήσεις
είχαν υποβάλει ολοκληρωμένες τις προτάσεις τους και αυτές είχαν εγκριθεί
από τους αρμόδιους υπουργούς. Μετά τις εκλογές του 2019 η διαδικασία
πάγωσε και οι Οργανισμοί των ΚΚΠΠ αγνοούνται 9 ολόκληρα χρόνια μετά την
σύστασή τους. Τον Απρίλιο του 2019 νομοθετήσαμε 393 θέσεις μόνιμου
προσωπικού στα ΚΚΠΠ τις οποίες η κυβέρνηση της ΝΔ μείωσε σε 316, οι
οποίες ενδέχεται να μην έχουν καλυφθεί στο σύνολο τους. Εντωμεταξύ οι
ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί καθώς έχουν συνταξιοδοτηθεί αρκετοί
εργαζόμενοι. Παράλληλα, προκρίνονται εμβαλωματικές λύσεις με πρόσχημα
τον covid ενώ τα ΚΚΠΠ απαιτούν εκπαιδευμένο και σταθερό προσωπικό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία θεωρεί τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
βασικό μοχλό στην επίτευξη του στόχου της αποϊδρυματοποίησης, μέσω της
μετεξέλιξής τους από δομές ιδρυματικού χαρακτήρα σε μηχανισμό συντονισμού
και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην κοινότητα. Η κυβέρνηση
της ΝΔ μιλά αόριστα για αποϊδρυματοποίηση, απαξιώνοντας τις δημόσιες
δομές, απογυμνώνοντάς τες από πόρους και προσωπικό και εκχωρώντας τα
πάντα στους ιδιώτες.
Επειδή η επερχόμενη λήξη και μη ανανέωση των συμβάσεων του επικουρικού
προσωπικού των ΚΚΠΠ τα οδηγεί άμεσα σε υπολειτουργία έως και πλήρη
αδυναμία λειτουργίας
Επειδή η συνεχής συρρίκνωση και μη ανανέωση του μόνιμου προσωπικού των
ΚΚΠΠ δεν τους επιτρέπει να επιτελέσουν με ασφάλεια και ποιότητα το καθήκον
τους απέναντι σε ευάλωτους συμπολίτες μας, παιδιά, ανάπηρους και χρονίως
πάσχοντες
Επειδή για να επιτευχθεί η αποΐδρυματοποίηση είναι αναγκαία η ενδυνάμωση
και μετεξέλιξη των ΚΚΠΠ ώστε να παίξουν τον κομβικό τους ρόλο στην
μετάβαση από την ιδρυματική κοινωνική φροντίδα στην φροντίδα στην
κοινότητα
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Θα παραταθούν άμεσα οι συμβάσεις των επικουρικά εργαζόμενων
στα ΚΚΠΠ;
2. Θα προκηρυχθούν άμεσα νέες μόνιμες θέσεις προσωπικού ανά
ειδικότητα, με αυξημένη μοριοδότηση των υπηρετούντων, ώστε να
μπει τέλος στο καθεστώς ομηρίας τους;
3. Θα εκδοθούν επιτέλους οι κανονισμοί των ΚΚΠΠ καθοριστεί η
οργάνωση και λειτουργία των ΚΚΠΠ με σύγχρονους Οργανισμούς
Λειτουργίας ώστε να αναλάβουν κεντρικό ρόλο ως ο βραχίονας του
κράτους για την επίτευξη της αποϊδρυματοποίησης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Θεανώ Φωτίου
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαγενά – Κηλαηδόνη Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος (Κώστας)
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Mαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξανθός Ανδρέας
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέττυ)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Τόλκας Άγγελος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

